
 

 

 

Ανδρέας Μαράτος* 

Εμείς να δούμε τώρα† 

 

αράξενες οι μέρες της απομόνωσης. Μια συνθήκη πρωτόγνωρη, 

ταυτόχρονα οικειοθελής και επιβεβλημένη, πάνδημη και ατομική. 

Βιωμένη με τους όρους μιας δύσκολης διαλεκτικής.  Από τη μια, η αιφνιδιαστική 

εισβολή του πραγματικού με τη μορφή ενός ιού. Από την άλλη η αποκάλυψη των 

αδιεξόδων της σημερινής κοινωνικοπολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας 

σε όλο τον πλανήτη, των κινδύνων που αυτή εγκυμονεί. Ο βασιλιάς-καπιταλισμός 

 
 

* Ζωγράφος, εκπαιδευτικός, υποψ. δρ. Φιλοσοφίας – Συνεργάτης του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς 

† Ο τίτλος του κειμένου προέρχεται από τους στίχους του Οδυσσέα Ελύτη από το Ημερολόγιο ενός 

αθέατου Απριλίου, με τους οποίους και τελειώνει : «-Όλα χάνονται. Του καθενός έρχεται η ώρα. / -Όλα 

μένουν. Εγώ φεύγω. Εσείς να δούμε τώρα.» 
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είναι γυμνός, κι ας παίζει στο γήπεδο μόνος του. Μαζί με τον ορυμαγδό 

πληροφοριών και παραπληροφόρησης, την αμηχανία της ιατρικής κοινότητας, 

την ακύρωση προσωπικών και συλλογικών διαδρομών, το συναισθηματικό 

πάγωμα και την ανασύνταξη, η ορατή απειλή μιας καινούριας κρίσης σε μια 

μακρά διαδικασία αποδιάρθρωσης και φτωχοποίησης. Αλλά κι ένας διάχυτος 

φόβος για το ανοίκειο. Σε ποιες σκοτεινές δυνάμεις, σε ποιον Ξένο, σε ποιον Άλλο 

θα χρεώσουμε τώρα αυτή την ένδεια πειστικών απαντήσεων; Έφτασε η στιγμή 

και για το καταφύγιο της διαδικτυακής επικοινωνίας να αποκαλύψει τη δομική 

του αντίφαση. Σωτήριο παράθυρο σε έναν κόσμο σιωπηλό και παγωμένο. Αλλά, 

πώς να αξιολογήσεις αυτά που σε τροφοδοτεί. Και τελικά, πού είναι τα σώματα 

που δρουν, που κοπιάζουν, που ονειρεύονται, που συναντιούνται, που παράγουν 

και αναπαράγουν τους όρους της ζωής και της ιστορίας. Απλώς, ασώματες 

ομιλούσες κεφαλές στο παζάρι του κόσμου… Κι όμως, κάπου εκεί ανάμεσα 

αναδύθηκε μια αίσθηση βραδύτητας, μια καινούρια χρονικότητα, σχεδόν 

ποιητική, στα παράθυρα, αληθινά και διαδικτυακά, και στα μπαλκόνια, μια 

επαναξιολόγηση των πραγμάτων, μια απροσδιόριστη διάθεση αλληλεγγύης. Και 

μια θλίψη, γιατί σε τέτοιες παράξενες μέρες ούτε τους νεκρούς μας δεν 

μπορούσαμε να κηδέψουμε και να αποχαιρετίσουμε κατά πως τους έπρεπε.  

Κάπως έτσι, ξεκίνησα να γράφω αυτές τις σκέψεις. Βλέποντας στιγμιότυπα 

από την κηδεία του Μανώλη Γλέζου, όπως αποτυπώθηκαν στις φωτογραφίες του 

ρεπορτάζ με τους  λιγοστούς παριστάμενους στενούς συγγενείς να τηρούν τις 

καθορισμένες μεταξύ τους αποστάσεις. Εικόνες που απέδιδαν σε συμβολικό 

επίπεδο τη βαθιά κοινωνική ερήμωση των  ημερών. 

Ο Γλέζος λοιπόν, η γενιά του και η πανδημία. Κι ύστερα ο Κοροβέσης. Κι ο 

Σεπούλβεδα. Τόσοι ωραίοι κόσμοι, αταξινόμητοι, που διασταυρώθηκαν στο 

βηματισμό της ιστορίας και των ιστοριών μας, φευγάτοι μέσα σε λίγες μέρες. Οι 

άνθρωποι που φεύγουν κι οι μέρες που έρχονται. Η βραδύτητα και τα παράθυρα. 

Ειδήσεις, πληροφορίες, γνώμες και εικόνες. Ένα κουβάρι αξεδιάλυτο κι από 

κάπου να πρέπει να πιάσεις το νήμα. 
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Στιγμιότυπο από την κηδεία του Μανώλη Γλέζου, 1 Απριλίου 2020 

 

Το ουτοπικό πλεόνασμα‡ και οι ατραποί της ιστορίας 

 

ε κάθε άλλη στιγμή τον νεκρό θα τιμούσαν με την παρουσία τους χιλιάδες 

κόσμου. Κι όμως το πένθος υπήρξε, αν και βουβό, συλλογικό, βαθύ και 

ειλικρινές. Ακόμα και οι ορκισμένοι εχθροί της στάσης ζωής του μπήκαν στον 

κόπο με αφορμή το θάνατό του να μας υπενθυμίσουν το ποιόν τους, το ρόλο τους 

στα πολιτικά πράγματα και την ιστορία της χώρας και κυρίως τη φιλοδοξία τους 

να συνεχίσουν να υπονομεύουν το μέλλον της. Δεν θα μπορούσε να γίνει κι 

αλλιώς.  

Ο Μανώλης Γλέζος (1922 – 2020) υπήρξε μια ξεχωριστή, πολυσχιδής 

προσωπικότητα. Στο πρόσωπό του συμπύκνωνε με τον ευγενέστερο και πιο 

προσηνή τρόπο όλο το μεγαλείο, αλλά και τα όρια και τις αντιφάσεις του 

μεγαλύτερου μέχρι σήμερα χειραφετητικού και απελευθερωτικού εγχειρήματος 

στην ιστορία της ανθρωπότητας μέσα από το κομμουνιστικό κίνημα σε όλες του 

τις εκδοχές. Όρια και αντιφάσεις που  μοχθούσε πάντα μέσα από τη δική του 

 
 

‡ Σύμφωνα με την μπλοχιανή προσέγγιση της ουτοπίας. 

Σ 



[4] 
 

ματιά των πραγμάτων να υπερβεί, χωρίς να ξεχνά ποτέ τον βαθύτερο στόχο του. 

Γαλουχημένος μέσα στο ΕΑΜ αναζήτησε πάντα τις μεγάλες συμμαχίες, τα 

μεγάλα κοινωνικά λαϊκά μέτωπα. Ακόμα κι όταν έχανε τις σταθερές του 

αντέτασσε στην απαισιοδοξία του πραγματισμού, την αισιοδοξία της βούλησης 

και μια αίσθηση χρέους. Για αυτό συχνά επιδόθηκε σε μια συστηματική και 

πολυπρισματική μελέτη της μικροφυσικής των πραγμάτων, αναζήτησε εκεί το 

κρυμμένο ουτοπικό τους βάρος. Η γραφή, η γλώσσα, το περιβάλλον, η ειρήνη, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και οι δημοκρατικές ελευθερίες, το πείραμα άμεσης 

δημοκρατίας σε κοινοτικό επίπεδο, η ουσιαστική αποκέντρωση, η διεκδίκηση 

των γερμανικών αποζημιώσεων, η πάλη κατά της εξάρτησης και των 

μνημονιακών πολιτικών, ο διεθνισμός και η αλληλεγγύη των λαών, η ενότητα της 

Αριστεράς, αποτέλεσαν τους αρμούς της πολιτικής του σκέψης και δράσης. 

Πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης μαζί με τον Λάκη Σάντα, με αδελφό 

εκτελεσμένο από τους κατακτητές και τους συνεργάτες τους, στέλεχος του ΚΚΕ 

μέχρι το 1968, διωγμένος από το μετεμφυλιακό κράτος ως προδότης, εξόριστος 

και φυλακισμένος για πολλά χρόνια, με 9 καταδίκες σε θάνατο κι ένα μεγάλο 

κύμα διεθνούς αλληλεγγύης να τον στηρίζει, αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της 

αντίστασης κατά του φασισμού και του ναζισμού. Βαθιά δημοκράτης, επέμεινε 

στην ΕΔΑ μέχρι το τέλος της, θεωρώντας τη μαζί με το ΕΑΜ πρότυπα σχήματα 

συνύπαρξης συμμάχων, παρά τις επιμέρους αντιθέσεις και διαφορές, για την 

υπηρέτηση και προώθηση των κοινών στόχων. 

Από κάθε περίοδο της ζωής του κράτησε συντροφικές σχέσεις, διατηρώντας 

ευλαβικά την αυτονομία του και τις αποστάσεις του, χρησιμοποιώντας κάθε βήμα 

για να προωθεί τις ιδέες του. Δεν αγκιστρώθηκε σε θώκους. Συμμαχούσε, έδινε 

κάθε περιθώριο μα δεν δίσταζε να κάνει δημόσια την αυτοκριτική του και να 

αποχωρεί όταν διαφωνούσε. Τόσο βέβαιος για το δίκαιο του αγώνα του και της 

διαδρομής του που μπορούσε να είναι μεγαλόθυμος ακόμα και με τους 

σκληρότερους πολιτικούς του αντιπάλους, τους δικαστές ή τους βασανιστές του. 

Μόνιμο χρέος και αγωνία του η διατήρηση της συλλογικής μνήμης, για τους 

αγωνιστές της γενιάς του και τους νεκρούς της.  

Μια βιογραφία λέει τα πάντα και τίποτα. Ως τέτοια παραμένει γρίφος. Ένας 

γρίφος που θέλουμε πάντα να ανιχνεύσουμε. Ποιο συγκροτητικό νήμα λοιπόν 

διατρέχει αυτόν τον πολυκύμαντο και ελευθερόφρονα βίο. Μα, αυτή η 
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«τρεμόσβηστη φλόγα στις υγρές του παλάμες», η φλόγα η δική του και των 

συντρόφων της γενιάς του, μιας τεράστιας για τα ιστορικά δεδομένα 

πλειοψηφίας, που αποφάσισαν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να 

πάρουν θέση απέναντι στα διλήμματα της ιστορίας και της εποχής τους, να 

αναλάβουν μερίδιο ευθύνης πολλαπλάσιο εκείνου που σε κανονικές συνθήκες 

τους αναλογούσε. Για εκείνους, αγωνίζομαι σήμαινε παλεύω για τη δική μου ζωή, 

για τους δικούς μου, για τους ανθρώπους της πατρίδας μου, για εκείνους που 

χάθηκαν, για τα παιδιά που θα έρθουν, για όλη την ανθρωπότητα. Τη δική μου 

και τη δική της ελευθερία, ισότητα και αδελφοσύνη επιδιώκω. Το μικρό και το 

μέγα σε μια αξεδιάλυτη ενότητα. Αυτό σήμαινε κομμουνιστής. Υποτάσσω τον 

εαυτό μου σ’ αυτόν τον ωραίο και μεγάλο στόχο. Έτσι νοηματοδοτώ την ύπαρξή 

μου. Αποβλεπτικά, προς ένα καλύτερο μέλλον. Χωρίς αυτόν τον καθολικό στόχο 

δεν μπορεί να εξηγηθεί το φρόνημα που συνόδευε την επιλογή τους. Ο ορατός 

εχθρός, όμως, δεν ήταν ο μόνος και τελικά ούτε ο ανθεκτικότερος.  Από 

διαμορφωτές της μεγάλης αντίστασης, βρέθηκαν αμέσως μετά την εθνική 

απελευθέρωση, που είχαν θέσει ως πρώτιστο στόχο τους, να σύρονται από τις 

εξελίξεις. Είχε αποφασιστεί η πάση θυσία εξαίρεσή τους από τη μεταπολεμική 

τάξη πραγμάτων γιατί έβαλαν με τη δράση τους ψηλά τον πήχη  Κι αυτό, ως 

γνωστόν, επιτεύχθηκε πολύ πριν τη λήξη του πολέμου, μόλις 85 μέρες μετά την 

απελευθέρωση της Αθήνας. 

Μάθαμε να μιλάμε συχνά για τις διαψεύσεις, τις ματαιώσεις, τις 

εσωκομματικές τριβές, τις λανθασμένες επιλογές, τους καιροσκόπους ανάμεσά 

τους, τα στεγανά ή τα όρια της εποχής. Μα δεν μιλάμε πια για αυτό το φρόνημα, 

την υπέρβαση, το αίσθημα χρέους, τη διάθεση προσφοράς, τη φροντίδα, τη 

συντροφικότητα, τις μικρές και τις μεγάλες νίκες. Δεν μιλάμε πια για την 

κατάφωρη αδικία να πρέπει να λογοδοτούν για τη στράτευσή τους στον αγώνα 

ενάντια στην πείνα, τη σκλαβιά, για την εθνική απελευθέρωση και την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Καταδικάζονταν κι εκτελούνταν, εξορίζονταν και φυλακίζονταν, 

ταπεινώνονταν ως προδότες, πάλευαν να αποδείξουν τα αυτονόητα. Οι αντίπαλοί 

τους εξαργύρωσαν την προδοσία, το δοσιλογισμό, την υποτέλεια και τον 

καιροσκοπισμό τους με εθνικές κραυγές που έχτισαν το μισαλλόδοξο 

μεταπολεμικό κράτος. Θεμέλιά του η αντιπαροχή, η μεταποίηση, η εξάρτηση, η 

φτώχεια, η βία, ο συγκεντρωτισμός, ο αυταρχισμός, ο σκοταδισμός, το 
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παρακράτος, η ολιγαρχία οικονομική και πολιτική, η λογοκρισία, η γενικευμένη 

διαφθορά. Τα ίχνη τους απολύτως ορατά μέχρι σήμερα.  

Αλλά τα λέει καλύτερα ο ίδιος ο Γλέζος: 

 

…Εκεί, στο σκοτάδι μέσα, ανακάλυψα την αξία του λεκτικού 

συμβολισμού. Όχι μόνο γιατί επιβεβαίωνα την ύπαρξή μου με τα 

λόγια, αφού μπορούσα να σκεφτώ μόνο μ' αυτά. Αλλά γιατί έφερνα 

μέσα μου με τις λέξεις όλο τον έξω κόσμο. Μπορούσα να σκεφτώ για 

το παρελθόν, για το απόν, για το μέλλον, μόνο με τις λέξεις.   Εκεί, 

μέσα στο σκοτάδι του «ανθρώπου», ανακάλυψα κι άλλη μια 

ιδιότητα του λεκτικού συμβολισμού. Ανακάλυψα πως μπορεί να 

διχαστεί το λεκτικό σύμβολο στο λεκτικό περίβλημά του και στο 

εννοιολογικό περιεχόμενό του. Πως μπορεί να υπάρξει διάστασή 

τους, αντιστροφή τους. Ανακάλυψα πως το άσπρο γίνεται μαύρο 

και το μαύρο άσπρο.   Όλοι οι συγκρατούμενοί μου, οι έφηβοι της 

κατοχής, πιστοί στου χρέους το κάλεσμα, στο προσκλητήριο της 

σκλαβωμένης πατρίδας, προσήλθαν και κατατάχτηκαν στις 

αντιστασιακές εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις, στο ΕΑΜ, στην 

ΕΠΟΝ, στον ΕΛΑΣ. Πολέμησαν για τη λευτεριά της πατρίδας. Κι 

όμως τώρα, με την ταμπέλα του «εγκληματία», του «προδότη», 

καταδικάζονταν σε θάνατο και εκτελούνταν.   Με τη βοήθεια του 

λεκτικού συμβολισμού η εθνική αντίσταση βαφτιζόταν και 

μετατρεπόταν σε «προδοσία» και η συνεργασία με τον κατακτητή 

σε «υπεράσπιση» των ιδανικών της φυλής.§ 

 

 

Τον αργό βηματισμό της δικαίωσής τους  τον ανέκοψε βίαια η Χούντα μαζί με την 

πολιτιστική και την κινηματική ανάταση. Εξορίστηκαν ξανά, φυλακίστηκαν ή 

διέφυγαν στο εξωτερικό. Κι αν επικράτησε προσώρας ο νόμος της υποταγής της 

«σιωπηλής πλειοψηφίας» κι αν έμοιαζε ανίκητος, οι ρωγμές της αντίστασης και 

 
 

§ Μανώλης Γλέζος, Το φαινόμενο της Αλλοτρίωσης στη Γλώσσα, Βέγας, Αθήνα, 1977. 
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η μικροφυσική της ελευθερίας  κράτησαν ζωντανή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

μέχρι την απόλυτη απαξίωση και την ήττα του χουντικού καθεστώτος. «Μετά την 

21η Απριλίου 1967, το δικαίωμα να υπάρξεις σαν πολίτης ήτανε αντίσταση» θα 

γράψει ο Περικλής Κοροβέσης (1941 – 2020) στον πρώτο πρόλογο των 

Ανθρωποφυλάκων** του, που στηρίχτηκαν στην εμπειρία του βασανισμού του 

από τα ανθρωποειδή της Ασφάλειας στην ταράτσα της οδού Μπουμπουλίνας και 

αποτέλεσαν το υλικό της κατάθεσής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις 

μεθόδους πειθάρχησης, βασανιστηρίων και εξόντωσης του καθεστώτος.  Νέες 

και νέοι μιας ακόμα γενιάς θα πιάνονταν «πάνω στο φτερό του καρχαρία», με 

διαφορετική ορμή, καινούριες προσλαμβάνουσες. Ένα κύμα που με 

διαφορετικές μορφές σάρωσε όλο τον κόσμο. Τώρα γνωρίζουμε, πως εκείνη η 

έκρηξη ήταν και η τελευταία, μέχρι σήμερα, επαναστατική πράξη της 

ανθρωπότητας, που περισσότερο ήξερε τι αρνιόταν, μα όχι τι θα μπορούσε να 

οικοδομήσει στη θέση του.  

«Ακόμη και οι νεκροί δεν θα είναι ασφαλείς από τον εχθρό αν νικήσει», 

έγραφε ο Βάλτερ Μπένγιαμιν στις τελευταίες του σημειώσεις για την έννοια της 

ιστορίας το 1940. Κι αν οι συλλογικότητες, οι άνθρωποι της γενιάς του Γλέζου, 

και οι επίγονοι, κράτησαν, καθένας και καθεμιά με τον τρόπο τους,  ζωντανό τον 

«κρυφό ηλιοτροπισμό» της ιστορίας και τα επίδικα της μνήμης, αντιστεκόμενοι, 

δρώντες, παρεμβαίνοντας, γράφοντας, τραγουδώντας, διδάσκοντας,  ήρθε η ώρα 

που το ουτοπικό πλεόνασμα των προσδοκιών της πάλης τους αθόρυβα στην αρχή 

κι αργότερα με πάταγο εξανεμίστηκε. Ο Κοροβέσης έλεγε πως δεν έχει πια 

συνταγές για το πώς θα αλλάξει ο κόσμος, ούτε καμιά βεβαιότητα πως αυτό θα 

μπορούσε να συμβεί κι ας μην έχασε ποτέ την πεποίθησή του ότι αυτή η αλλαγή 

είναι αδήριτη ανάγκη. Η γνώση και η ανάλυση των συνθηκών, η πάλη ενάντια 

στις αδικίες και την εκμετάλλευση, η αμφισβήτηση και ο αναστοχασμός 

μπορούσαν να υποκαταστήσουν την πίστη σε νομοτέλειες. Κι όμως, η 

κατάρρευση των χωρών του υπαρκτού, ως αναπόδραστο επιστέγασμα της 

διαρκούς φθοράς και των ανεπίλυτων αντιφάσεών τους, συμπαρέσυρε στον 

θορυβώδη αφανισμό τους ακόμα και σκεπτόμενες, κριτικές, μαχόμενες κι 

ελευθερόφρονες φωνές. Κόμματα, συλλογικότητες, αγωνιστές, παρέμειναν 

 
 

** Περικλής Κοροβέσης, Ανθρωποφύλακες, Ηλέκτρα, Αθήνα, 2007. 
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σιωπηλοί θεατές  του τελετουργικού επικήδειου ή αναφώνησαν παντειοτρόπως 

«ο βασιλεύς απέθανε, ζήτω ο βασιλεύς» πριν παραδώσουν ενοχικά και 

αδιαμαρτύρητα τα κλειδιά της ιστορίας στον θριαμβολογούντα αντίπαλο, 

αφήνοντας ανοιχτά και μετέωρα ερωτήματα σε μια ανθρωπότητα 

απορφανισμένη από ένα πειστικό πολιτικό σχέδιο χειραφέτησης και 

απελευθέρωσης, αναγκαίο παρόλα αυτά όσο ποτέ άλλοτε.  Στα καθ’ ημάς, ήρθε 

αυτή  η στιγμή μέσα στην καρδιά της μεταπολίτευσης και ένα μεγάλο μέρος της 

ελληνικής κοινωνίας επέλεξε ή συμφώνησε να κρύψει τις αντιθέσεις της κάτω 

από το χαλί, τους σκελετούς στις ντουλάπες της, τις παθογένειες στο εικονοστάσι 

της, να καλωσορίσει τους δικούς της Φουκουγιάμα, να τελειώσει με την ιστορία. 

Αρκούσε να γίνει η ίδια κολυμβήθρα του Σιλωάμ, να ξεπλύνει παλιές αμαρτίες. 

Έτσι, ο συκοφαντικός ψίθυρος των νικητών στο συλλογικό ασυνείδητο τώρα 

έβρισκε διέξοδο με τη μορφή μιας  αυτοεκπληρούμενης κυνικής ματαίωσης, μιας 

προεξόφλησης μελλοντικής παραίτησης: «Για το τίποτα έδωσαν τη ζωή τους. 

Ευτυχώς έχασαν». Και για εκείνους που δεν μπορούσαν να βάλουν στο ζύγι και 

να τους βγάλουν λειψούς στο μέτρημα, με ένα «φιλικό» χτύπημα της «επίσημης 

ιστορίας» στην πλάτη, τους βάφτισαν ονειροπόλους, αιθεροβάμονες και θύματα 

ευπιστίας και τους απέδωσαν αέρα νεκρού μεγαλείου μέσα στην πλάνη τους. Ο 

Μανώλης Γλέζος εύστοχα και πάλι απαντούσε:  «Όλη μου τη ζωή προσπάθησαν 

να με κάνουν μνημείο για να πάψω να μιλάω. Δεν είμαι άγαλμα ή πίνακας, και 

μιλώ συνέχεια». Και ο Κοροβέσης με τα λόγια του Μπρεχτ συμπλήρωνε: 

«Αλίμονο στη χώρα που έχει ανάγκη από ήρωες». Αλίμονο τελικά στη χώρα που 

μετατρέπει τους αγώνες των ανθρώπων της, το αδικαίωτο μετέωρο βήμα τους 

στην ιστορία και τις ζωές τους, που τις έζησαν υπερβαίνοντας τα στενά όρια της 

προσωπικής τους ύπαρξης, σε αδειανά πουκάμισα. Και γιορτάζει βολικούς 

συμψηφισμούς. 
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Α. Μαράτος, Μα πού θάφτηκαν οι νικητές;, κάρβουνο και παστέλ σε χαρτί, 2006 

 

Ούτε βέβαια οι βολικοί συμψηφισμοί, ούτε η διαπίστωση «Για το τίποτα έδωσαν 

τη ζωή τους. Ευτυχώς έχασαν» είναι δικό μας προνόμιο κι ας ακούγεται συχνά η 

ανιστόρητη επωδός για το διαχρονικό εθνικό γνώρισμα της διχόνοιας των 

Ελλήνων. Αρκεί να αποτραβήξουμε το βλέμμα από τη μεταπολεμική Ελλάδα και 

να το στρέψουμε στους μακρινούς αντίποδες, στη Χιλή για να διαπιστώσουμε τη 

θλιβερή κοινοτοπία του επιχειρήματος. Στη Χιλή, που η Λαϊκή Ενότητα του 

Σαλβαδόρ Αλλιέντε προσπάθησε για τρία χρόνια με βαθιές μεταρρυθμίσεις και 

κοινωνικοποιήσεις να απεγκλωβιστεί από τον ασφυκτικό κλοιό και την 

οικονομική εξάρτηση του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και να χαράξει, παρά τις 

αστοχίες και τις αντιφάσεις της,  το δικό της δημοκρατικό δρόμο για το 

σοσιαλισμό. Δεν της επιτράπηκε ποτέ. Μαζικές δολοφονίες, εξαφανίσεις, 
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καταστολή, εξορίες, στρατιωτική δικτατορία, εξασφάλιση των συμφερόντων των 

αμερικάνικων πολυεθνικών. Η πρώτη παγκοσμίως εφαρμογή του ακραίου 

νεοφιλελευθερισμού της σχολής του Σικάγο. Φταίει άραγε η χιλιανή διχόνοια; Ή 

μήπως απλώς έτσι είναι ο κόσμος, άδικος; Ο Λουίς Σεπούλβεδα (1949 – 2020), 

ένα από τα πρώτα θύματα του κορονοϊού στην Ισπανία, μέλος της 

κομμουνιστικής και μετά της σοσιαλιστικής νεολαίας της Χιλής, ανάμεσα στους 

νέους της προσωπικής φρουράς του Αλλιέντε, φυλακισμένος και ύστερα 

εξόριστος, με την ίδια αίσθηση χρέους αποφάσισε να κάνει τη διαφύλαξη της 

μνήμης των αγώνων της γενιάς του έργο ζωής. Στην πράξη και όχι μόνο 

γράφοντας. Στρατεύτηκε στο διεθνές τάγμα «Σιμόν Μπολίβαρ» και βρέθηκε στο 

πλευρό των Σαντινίστας χωρίς να διστάσει ούτε στιγμή να κατακρίνει την 

παρακμή της νικηφόρας επανάστασής τους, έζησε με φυλές του Αμαζονίου, 

ανέδειξε τις ρίζες και την τύχη των αυτόχθονων της χώρας του, των Μαπούτσε -

καταγωγής του από την πλευρά της μητέρας του-, αναζήτησε τις κοινωνικές 

δυναμικές, τον επαναστατικό παλμό της εποχής του και της ηπείρου του,  καθώς 

και τη διαλεκτική σχέση οικολογίας και σοσιαλισμού κι αποφάσισε να ζήσει στη 

μικρή ισπανική πόλη Χιχόν, εκεί, που δεν βρήκε έδαφος η εσωτερική 

αντιπαλότητα αναρχικών, σοσιαλιστών και κομμουνιστών κατά τον ισπανικό 

εμφύλιο και απέμεινε ζωντανός ο απόηχος της ευγένειας ενός κόσμου που δεν 

πρόλαβε να υπάρξει. Έγραφε για τους νεκρούς της γενιάς του: 

 

Απ' όλους όσοι μας λείπουν, μένουν κάτι λίγες φωτογραφίες, φέτες 

ζωής που καταψύχονται τη στιγμή του «κλικ», ενώ η ζωή 

συνεχίζεται, η ίδια ζωή που μας μάζευε όλους στον κήπο του 

σπιτιού, δίπλα στην ψησταριά, με την αυλόπορτα ανοιγμένη 

διάπλατα... Είναι επικίνδυνες αυτές οι φωτογραφίες, ανατρεπτικές 

όπως καθετί ανησυχητικό, διαπεραστικές όπως η δίψα για ζωή, 

βλάσφημες όπως κάθε πίστη σε οτιδήποτεꞏ κυρίως, όμως, είναι 

φωτογραφίες ανδρών και γυναικών που κρατούν αποφασιστικά τη 

μοίρα τους στα χέρια τους, περήφανα ένοχοι για τα νιάτα τους και 

για τη λαχτάρα τους για δικαιοσύνη. 

[...] Τα δειλινά της Κυριακής αυτοί που μας λείπουν, έλεγαν: «Τι 

λέτε; Πίνουμε κάνα μάτε;», και τότε, με την οικογενειακή κούπα 
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που μοσχοβολούσε το καλύτερο χόρτο («αυτό με τα κοτσανάκια», 

έλεγαν αυτοί που λείπουν), κοιτάζονταν στα μάτια με τρυφερή 

περηφάνεια, με βίαιη στοργή, με πάθος οπλισμένο με μέλλον, γιατί 

αυτοί που μας λείπουν ήταν αγωνιστές. 

[...] Αυτοί που μας λείπουν δεν έχουν αγάλματα στα πάρκα, αλλά 

ζουν ακέραιοι στη μνήμη μας [...] 

Μιλούσαν για τα πάντα για να ανακαλύψουν ξανά την αξία των 

λέξεων, κι όταν άρχισαν να μας λείπουν, η σιωπή τους μπροστά 

στους δήμιους ήταν τα λόγια τους που μας κληροδότησαν. 

Από αυτούς τους ανθρώπους μάς έχουν μείνει κάποιες 

φωτογραφίες, που δεν θέλουν να είναι αντικείμενα μιας θρηνωδίας. 

Αυτό που θέλουν είναι να τις πάει κανείς στην αυλή του σπιτιού, κι 

εκεί, τη στιγμή που κάποιος ή κάποια πει: «Τι λέτε; Πίνουμε κάνα 

μάτε;» και τα βλέμματα αρχίσουν να ψάχνονται μέσα στη γλυκιά 

και σιωπηρή συνεννόηση των δικαίων, εκείνες κι εκείνοι, αυτοί που 

τόσο μας λείπουν, θα βγουν απ' την εικόνα τους και θα υψωθούν 

στην υπέρτερη των συνωμοσιών, στη θεμελιώδη συνομωσία κατά 

του ψεύδους, που επιχειρεί να διαγράψει το παρελθόν με 

χρηματισμούς. 

Ας μάθουμε να ζούμε μ' αυτούς που μας λείπουν, 

επειδή αποτελούν κομμάτι μας, 

επειδή ξέρουμε γιατί μας λείπουν 

κι επειδή την απουσία τους την αναπληρώνουμε με καμάρι.†† 

 

 

Νομίζω πως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Όποιος επιδιώκει να εξισώσει τον 

κομμουνισμό με τον φασισμό, διαπράττει μία ιστορική ύβρη. Πολύ απλά, γιατί 

εξισώνει τον Μπρεχτ, τον Μπένγιαμιν, τον Μπλοχ και τη Ζέγκερς με τον Χίτλερ, 

 
 

†† Luis Sepulveda, Η τρέλα του Πινοτσέτ, Opera, Αθήνα 2003. (μτφρ. Αχιλλέας Κυριακίδης) 
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τον Λόρκα και την Πασιονάρια με τον Φράνκο, τον Γλέζο και το Βελουχιώτη με 

τον Τσολάκογλου και τον Ράλλη, τον Κοροβέση με τους βασανιστές του, τον 

Γκράμσι με τον Μουσολίνι, τους Γάλλους παρτιζάνους με την κυβέρνηση του 

Βισύ, τον Τσε με τους δολοφόνους του, τον Σεπούλβεδα με τον Πινοσέτ και τους 

προστάτες του τον Κίσινγκερ και τη Θάτσερ, εξισώνει εντέλει κάθε βαθιά 

δημοκρατική, ριζοσπαστική, ελευθερόφρονη φωνή που θέλησε να αποτινάξει τα 

δεσμά της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης με τους δυνάστες της. Για αυτό, ο 

κατάλογος δεν έχει τέλος. Όσο κι αν είναι ανάγκη απόλυτη να αναστοχαζόμαστε 

τις αιτίες της καθολικής ήττας του εγχειρήματος μέσα στον εικοστό αιώνα, όσο 

κι αν οφείλουμε να σκύψουμε στις λογής παραμέτρους, τις εκδοχές, τις 

μικροϊστορίες, τα κομβικά σταυροδρόμια, τον εκφυλισμό και την τραγική εντέλει 

ματαίωση, άλλο τόσο οφείλουμε να διαφυλάξουμε τις κινητήριες δυνάμεις του 

εγχειρήματος, τις κατακτήσεις του, τον αγώνα τόσων και τόσων ανθρώπων που 

δεν ονειρεύτηκαν απλώς καλύτερο και δικαιότερο τον κόσμο αλλά πάσχισαν να 

το καταφέρουν, έζησαν πυρακτωμένες ζωές, έζησαν πολύ ή χάθηκαν γρήγορα 

σαν διάττοντες αστέρες, έγιναν οι φωνές συνείδησης της συλλογικής μνήμης. Και 

κυρίως να χαράξουμε τις δικές μας διαδρομές. 

Το γεγονός ότι ο μοναδικός θεσμός του ευρωπαϊκού οικοδομήματος με 

δημοκρατική νομιμοποίηση, το ευρωκοινοβούλιο, μόλις τον περασμένο 

Σεπτέμβριο, καταχρώμενο το ρόλο του, κατέληξε με συντριπτική πλειοψηφία σε 

ένα ψήφισμα που παραχαράσσει απροκάλυπτα την ιστορική μνήμη, αποδεικνύει 

πως, για τα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαών της ηπείρου, ο δρόμος 

είναι μακρύς και δύσβατος και ο συσχετισμός δύναμης απόλυτα εχθρικός. Η 

κυρίαρχη γραμματική του καιρού μας, είναι, ακόμη, αυτή του συντελεσμένου 

μέλλοντος.  

Η ιστορία όμως δεν είναι απλή βοτανική, να μελετά ενδελεχώς τους ρόζους 

ενός δέντρου και να ξεχνά το δάσος, δεν είναι σφάγιο σε κρεοπωλείο να κόβεται 

παρουσία του πελάτη, δεν είναι ύφασμα σε ραφτάδικο να γίνεται κοστούμι 

ραμμένο στα μέτρα της εποχής, δεν είναι φιλόπτωχος σύλλογος για να 

στρογγυλεύεται μαζί με την κοινωνική πραγματικότητα, δεν είναι θρησκεία για 

να κατασκευάζει αγίους.  Κανενός η ζωή και οι επιλογές του, ακόμα και του 

σπουδαιότερου, δεν λειτουργούν ως συνταγή για τα επερχόμενα, φωτίζουν όμως 

τ’ ανθρώπινα με τρόπο πολυσήμαντο. Και μας βοηθούν να πούμε πως σίγουρα 
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ανάμεσα σε άλλα η ιστορία είναι ζώσα μνήμη, κόκκινο νήμα, λάμψη καθαρή την 

ώρα του κινδύνου. Την κόκκινη σημαία στο Ράιχσταγκ την κράτησαν λοιπόν, μαζί 

με τους στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού, εκατομμύρια χέρια από όλο τον 

κόσμο και την κάρφωσαν στην καρδιά του τέρατος. Και όλα φορούσαν το ρολόι 

της λύτρωσης.  

 

 

 

 

Ένας αταξικός ιός σ’ έναν σκληρά ταξικό κόσμο 

 

ι επιδημίες και οι φυσικές καταστροφές έπαιζαν πάντα καταλυτικό ρόλο 

στην πορεία και την εξέλιξη των κοινωνιών. Υπενθύμιζαν το ευάλωτο της 

ανθρώπινης ύπαρξης,  την οργανική της σχέση με τη φύση, δοκίμαζαν τα όρια 

του λόγου και της επιστημονικής σκέψης, καλλιεργούσαν δεισιδαιμονίες και 

ιδεοληψίες, μετέβαλλαν βίαια ως αόρατοι πρωταγωνιστές τους οικονομικούς και 

κοινωνικοπολιτικούς σχεδιασμούς και τον συσχετισμό δυνάμεων.  

Ο 
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Παρότι βρισκόμαστε μέσα στο «σκοτάδι της βιωμένης στιγμής», και μόνο 

σε απολογισμούς και συμπερασματικούς συλλογισμούς δεν μπορούμε να 

προβούμε, η πανδημία του Covid 19 φώτισε αιφνιδιαστικά θεμελιώδεις 

διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης.  

Η εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, των 

καλλιεργειών και της δραστηριότητας των εκτροφικών μονάδων, η καταστροφή 

και ερήμωση ολόκληρων οικοσυστημάτων, το διευρυνόμενο χάσμα των 

ανισοτήτων, η γενικευμένη εργασιακή επισφάλεια, η φτωχοποίηση μεγάλου 

μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού, οι μεγαπόλεις και οι παραγκουπόλεις, οι 

βίαιες ιδιωτικοποιήσεις, οι συρράξεις, οι εταιρικοί και γεωπολιτικοί 

ανταγωνισμοί, η αναδιάταξη της παραγωγικής διαδικασίας σε πλανητικό 

επίπεδο με κίνητρο τη μείωση των δαπανών και τη μεγιστοποίηση των κερδών, η 

πύκνωση και η συνθετότητα του δικτύου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 

μετακινήσεων, οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, όλες αυτές οι ψηφίδες 

έγιναν στιγμιότυπα σε μια παγωμένη εικόνα που δεν μπορούσε ξαφνικά να 

περιγραφεί με τους όρους του κυρίαρχου λεξιλογίου. Το νεοφιλελεύθερο 

μοντέλο, εδραιώθηκε επιβάλλοντας σε κοινωνικές πλειοψηφίες μια γλώσσα ξένη 

στα πραγματικά τους συμφέροντα. Με τα κριτήρια «ανάπτυξης» που 

επιβλήθηκαν, οι κυρίαρχες δυνάμεις αποδόμησαν τα δημόσια συστήματα υγείας, 

παιδείας και πρόνοιας, αμφισβήτησαν έμπρακτα το καθολικό δικαίωμα 

πρόσβασης στα δημόσια αγαθά με τη σιωπηρή συναίνεση ή υποταγή μεγάλων 

πλειοψηφιών, τον κοινωνικό αυτοματισμό και την τακτική του διαίρει και 

βασίλευε. Η πανδημία του Covid 19 αποκάλυψε πως ο ιός μπορεί να είναι 

αταξικός και να μην κάνει διακρίσεις, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις κοινωνίες που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του. Ένας απρόσκλητος, 

επικίνδυνος επισκέπτης που σε στήνει ξαφνικά γυμνό μπροστά στον καθρέφτη 

του κόσμου που έχεις φτιάξει ή που διαπιστώνεις πως άλλαξε ερήμην σου. 

Σε αυτό το κοινωνικοοικονομικό τοπίο δύο μόνο επιλογές προκρίθηκαν. Όχι 

μόνο γιατί ο χρόνος πίεζε αλλά και γιατί ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός, 

μόνος στο γήπεδο, δεν επιτρέπει θεμελιώδεις υπαναχωρήσεις όσον αφορά τις 

δημόσιες υποδομές. Οι δυο επιλογές ήταν η πειθαρχημένη συλλογική απομόνωση 

και η ανοσία αγέλης. Στην πραγματικότητα, διαφορετικές εκδοχές του 

συνδυασμού τους. Η περίπτωση της Ιταλίας καταδεικνύει με τραγικό τρόπο τη 
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δομική αντίφαση στις πολιτικές αντιμετώπισης. Οι μεγάλες βιομηχανικές 

μονάδες έκλεισαν μόνο μετά από απεργίες και τα κέντρα αναψυχής μόνο όταν η 

εξάπλωση του ιού έγινε ανεξέλεγκτη.  

Ο ιατρικός κόσμος και η  φαρμακευτική βιομηχανία είναι οι μόνοι τομείς σε 

αυτή τη συγκυρία στους οποίους προσβλέπει σήμερα όλος ο πλανήτης για 

αποτελεσματική απάντηση στην πανδημία παρά τη λογική αμηχανία του πρώτου 

μπροστά στις άγνωστες παραμέτρους του μηχανισμού εξάπλωσης του ιού και τα 

κυρίαρχα κριτήρια εταιρικών ανταγωνισμών στο χώρο της δεύτερης. Ας μη 

μιλήσουμε για την απαξίωση της μεγάλης πλειοψηφίας του ανθρώπινου 

δυναμικού και στους δύο τομείς από τις κυρίαρχες πολιτικές. Μέχρι να βρεθούν 

τα κατάλληλα εργαλεία θεραπείας και πρόληψης και να θεσπιστεί το αντίστοιχο 

ιατρικό πρωτόκολλο, η αυτοπειθάρχηση, η αλληλεγγύη και η διάθεση κοινωνικής 

προσφοράς μοιάζουν να είναι τα κύρια όπλα των ανθρώπων απέναντι στην 

πανδημία και την πολιτική της διαχείριση, δημιουργώντας ένα ποιοτικό αντίβαρο 

που δύσκολα όμως θα βρει πολιτική διέξοδο. Κι από την άλλη, δεν έχουν λείψει, 

το αντίθετο μάλιστα, οι αταβιστικές δεισιδαιμονίες, οι κούφιες συνωμοσιολογίες, 

η κατασκευή βολικών εχθρών κι ένας χυδαίος ατομισμός που επιδεικνύει την 

αδιαφορία του για την τύχη του συνόλου, πολύτιμοι σύμμαχοι για κάθε 

κατεστημένη τάξη πραγμάτων.  

Είναι όμως αυτή η αντίθεση των ημερών; Προφανώς όχι. Είναι το 

αποτέλεσμα της ιδεολογικής μετατόπισης της συγκυρίας στο πεδίο της ατομικής 

ευθύνης. Γιατί την ίδια στιγμή αναπτύσσεται ένας ιδιότυπος κοινωνικός 

δαρβινισμός που αξιολογεί ποιες ζωές είναι άξιες να βιωθούν και ποιες όχι. Πολλά 

γηροκομεία σε όλο τον δυτικό κόσμο μετατράπηκαν σε άσυλα θανάτου, γιατροί 

κλήθηκαν να επιλέξουν ποιος θα σωθεί και ποιος όχι γιατί οι υπάρχουσες 

υποδομές δεν αρκούν για όλους, άστεγοι, ανασφάλιστοι, φυλακισμένοι, 

πρόσφυγες, μειονότητες αφέθηκαν στην τύχη τους. Στους άστεγους του Λας 

Βέγκας δόθηκαν τα έρημα πάρκινγκ ενώ τα ξενοδοχεία της πόλης παρέμεναν 

κλειστά. Οι εικόνες, από drones, που αποκαλύπτουν τη μαζική ταφή ανθρώπων 

στο Χαρτ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, παραδοσιακό νεκροταφείο για άπορους και 

ανθρώπους στα αζήτητα, είναι συγκλονιστικέςꞏ όχι γιατί είναι πρωτόγνωρες στα 

ερείπια που σωρεύει στο διάβα της η παγκοσμιοποίηση αλλά γιατί τα 

προσχήματα χάθηκαν οριστικά ακόμα και για τη μητρόπολη του καπιταλισμού.  
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Μαζική ταφή στο Χαρτ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, Απρίλιος 2020 

 

Το πολεμικό λεξιλόγιο διαχείρισης της πανδημικής κρίσης φαίνεται πως έχει 

προκαθορίσει τις κοινωνικές ομάδες που συνυπολογίζει στις παράπλευρες 

απώλειες, όπως επίσης μας προετοιμάζει για το πως θα κατανεμηθούν τα βάρη 

της συνεπακόλουθης οικονομικής κρίσης, προαναγγέλλοντας νέο κύκλο 

φτωχοποίησης, περιθωριοποίησης και εργασιακής επισφάλειας. Οι κυβερνήσεις 

των περισσότερων χωρών του δυτικού κόσμου δεν φαίνονται διατεθειμένες να 

επενδύσουν σε ένα νέο δημόσιο σύστημα υγείας, ούτε να αλλάξουν 

προτεραιότητες. Αντίθετα, προετοιμάζεται το έδαφος για τη διάταξη δυνάμεων 

στους ανταγωνισμούς και την «ανοικοδόμηση» της επόμενης μέρας ενώ 

εφιαλτικός είναι ήδη ο αριθμός των θέσεων εργασίας που έχουν χαθεί κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας μέσα μόνο στις ΗΠΑ.  

Στην Ευρώπη, ούτε προσχηματικά δεν επιδείχθηκε μια στοιχειώδης 

διάθεση αλληλεγγύης. Οι χώρες πρακτικά αφέθηκαν η καθεμιά στην τύχη της. 

Αντίθετα, οι διαφαινόμενες «λύσεις» αποτελούν προϊόν οδυνηρών συμβιβασμών 

που εξυπηρετούν το γερμανικό κέντρο λήψης αποφάσεων και τις συμμαχικές του 

δυνάμεις. Εν τω μεταξύ η Γερμανία εισήγαγε χιλιάδες Ρουμάνους για τη 

συγκομιδή της σοδειάς της και η Ρουμανία ακόμη περισσότερους Πακιστανούς 
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για τη δική της συγκομιδή, αποδεικνύοντας τους επάλληλους κύκλους ανισότητας 

στον σύγχρονο κόσμο. 

Είναι φανερό πια, ότι ο ψευδεπίγραφος κοσμοπολιτισμός της υπάρχουσας 

Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων, της λιτότητας και της έντασης των ταξικών 

διαχωρισμών δεν μπορεί να αποτελέσει πειστική απάντηση στην αναβίωση 

εθνικισμών και νεοφασισμών. Αντιθέτως, θα έλεγα πως αποτελούν 

συγκοινωνούντα δοχεία που λειτουργούν συμπληρωματικά στη διασφάλιση της 

μέγγενης των «αγορών», γεγονός που απαιτεί σοβαρό σχεδιασμό πολιτικής 

συμμαχιών και κοινωνικής δράσης για την αντιμετώπισή του.  

 

Εμείς να δούμε τώρα 

 

ελικά, αυτός είναι ο ελεύθερος κόσμος που θριαμβολόγησε πάνω στα 

ερείπια ενός τείχους και δεν έπαψε από τότε να υψώνει χιλιάδες;  

Και απέναντί του τι αντιπαραθέτουμε εκτός από τα απόνερα μιας βαθιάς 

ήττας, την περιδίνηση μιας αυτοαναφορικής περισυλλογής δίχως τέλος, την 

ατελέσφορη προσπάθεια συγκρότησης στέρεων κοινωνικών συλλογικοτήτων σε 

συνθήκες απόλυτης εξατομίκευσης και μια μεταφυσική βεβαιότητα ότι οι 

μεγάλες αφηγήσεις πέθαναν οριστικά ως όφειλαν;   

Τα κατακερματισμένα ουτοπικά φορτία μπορεί να συντηρούν «φωλιές 

νερού μέσα στις φλόγες», όμως έρχονται πάντα αντιμέτωπα με τη μικροφυσική 

του τέλους της ιστορίας που κρύβεται στα σημεία.  

Μπορούμε και πρέπει να σκιαγραφήσουμε ξανά ένα πειστικό πολιτικό 

σχέδιο για ένα καλύτερο κόσμο. Κινήματα, οργανωμένες δυνάμεις και 

συλλογικότητες σε όλο τον κόσμο παλεύουν ακόμη στα τυφλά για να τον 

διεκδικήσουν. Ένας νέος διεθνισμός είναι περισσότερο αναγκαίος τώρα. Κανένα 

μονοπάτι δεν μπορεί να χαραχτεί αν δεν στοχεύει σε συγκεκριμένο προορισμό. 

Οι προηγούμενοι μας κληροδότησαν πολύτιμη εμπειρία, θετική και αρνητική, και 

οδοδείκτες για το μέλλον. Ειδικά για μια στιγμή κινδύνου. Για αυτό, θέλω να 

κλείσω αυτές τις σκέψεις μνημονεύοντας ξανά τον Μανώλη Γλέζο, τον Περικλή 

Κοροβέση, και τον Λουίς Σεπούλβεδα, που έφυγαν αθόρυβα μέσα στην 

Τ 
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πανδημία, με τους στίχους του Οδυσσέα Ελύτη από το Ημερολόγιο ενός αθέατου 

Απριλίου:  

-Όλα χάνονται. Του καθενός έρχεται η ώρα. 

-Όλα μένουν. Εγώ φεύγω. Εσείς να δούμε τώρα. 

Εμείς να δούμε τώρα… 

 

Μάιος 2020 


